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दोधारा चााँदनी नगयऩालरकाको वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववलध, २०७८ 

( भस्मौदा) 
प्रभाणीकयण तथा प्रकाशन लभलत २०७७८।०६।२४ 

 

प्रस्तावना  ्आगरागी लनमन्त्रणको रालग वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गयी आभ नागरयकराई 
ददगो, बयऩदो य ववश्वसनीम सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीम बएकोरे , दोधारा  चााँदनी नगयऩालरकाको 
प्रशासकीम कामयववलध लनमलभत गने ऐन २०७७ को दपा. ४ फभोजजभ दोधारा चााँदनी नगय कामयऩालरकारे 
मो कामयववलध फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायजभबक   
1= सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मस  कामयववलधको  नाभ दोधारा चााँदनी /नगयऩालरकाको वारुणमन्त्र 

व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववलध २०७८ यहेको छ ।    
(२) यो काययविधध स्थानीय राजऩत्रमा प्रकाशित भएऩछछ प्रारम्भ हुनेछ ।  
ऩररभाषा : विषय िा प्रसङ्गऱे अको अथय नऱागेमा यस काययविधधमा :- 

(क) "ऐन" बन्नारे दोधारा चााँदनी नगयऩालरकाको प्रशासकीम कामयववलध लनमलभत गने ऐन २०७७ 
ऱाई सभझनऩुछय। 

(ख) "कामयऩालरका" बन्नारे दोधारा चााँदनी /नगय कामयऩालरका सभझनऩुछय । 

(ग)  "कामायरम" बन्नारे दोधारा चााँदनी नगय कामयऩालरकाको कामायरमराई सभझनऩुछय । 
"सलभलत" बन्नारे दपा ७ फभोजजभको सलभलतराई सभझन ुऩछय वा दपा १ १ फभोजजभको 
सलभलतराई सभझनऩुछय । 

(घ) "स्थानीम प्रशासन" बन्नारे जजल्रा प्रशासन वा इराका प्रशासन कामायरमराई सभझनऩुछय । 

(ङ) "सबा" बन्नारे दोधारा चााँदनी नगयऩाशऱकाको नगर सबा सभझनऩुछय । 

(च) " साझदेार नगरऩाशऱका " बन्नारे मस कामयववलध फभोजजभ वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा 
सञ्चारनभा साझेदायी गने   नगयऩालरकाराई सभझनऩुछय । 

 

 

ऩरयच्छेद – २ 

वारुणमन्त्रको व्मवस्था 
2= वारुणमन्त्रको प्रालप्त: नगयऩालरकाभा देहाम फभोजजभका तरयकाफाट वारुणमन्त्र प्राप्त हनुे सक्नेछ्- 
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(क) नेऩार सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ख) प्रदेश सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ग) /नगयऩालरकाको आफ्नो स्रोतफाट खरयद, 
(घ) दात ृलनकामफाट नेऩार सयकाय भापय त सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ङ) अन्त्म सॊघ/ सॊस्था /व्मजिफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त। 

3= वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन : (१)  /नगयऩालरकारे वारुणमन्त्र लनमलभत रुऩभा 
व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको व्मवस्था लभराउनेछ ।  

(२) कामायरमरे आवागभनभा सहज हनुे गयी उऩमिु स्थानभा वारुणमन्त्र याख्न ेव्मवस्था 
लभराउनेछ ।  

(३) कामायरमरे वारुणमन्त्रको सेवा चौफीसै घण्टा उऩरब्ध हनुे व्मवस्था लभराउनेछ । 

(४) नागरयक वा सयुऺा लनकामफाट खफय आएको दईु लभनेट लबर सभफजन्त्धत स्थानको 
रालग प्रस्थान गरय सक्न ुऩनेछ। 

(५) ववऩद व्मवस्थाऩन शाखारे लनमलभत रुऩभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन य सञ्चारन 
सभफन्त्धी कामय गनेछ । 

4= वारुणमन्त्रको लनमलभत भभयत सभबाय : (१)कामायरमरे वारुणमन्त्रको लनमलभत भभयत सभबायको 
आवश्मक व्मवस्था लभराउनेछ ।  

(२) कामायरमरे वारुणमन्त्रको लनमलभत व्मवस्थाऩन सञ्चारन य भभयत सभबायको रालग 
आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गनेछ ।  

(३) कामायरमरे वारुणमन्त्रको फीभा सभफन्त्धी सभऩूणय व्मवस्था लभराउनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

जनशजि व्मवस्थाऩन तथा सेवा सवुवधा 
5= जनशजि व्मवस्थाऩन् (१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको रालग न्त्मूनतभ रुऩभा देहाम 

फभोजजभका जनशजि व्मवस्था गरयनेछ:- 
 

(क) नामक (ऩाॉचौ तह सयह)  १ जना 
(ख) वारुणमन्त्र चारक (चौथो तह सयह)   २ जना 
(ग) पामयभमान  (चौथो तह सयह)        ४ जना 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभका कभयचायी /नगयऩालरकाराई दीघयकारीन दावमत्व सजृना 
नहनुे गयी कामायरमरे लनदेशक सलभलतको लसपारयसभा सेवा कयाय भापय त लरन ुऩनेछ । 

तय मो कामयववलध स्वीकृत हनुबुन्त्दा अगावै स्थामी लनमजुि बई कामययत कभयचायीको 
हकभा मो प्रावधान रागू हनुे छैन । 

(३) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोजजभ लनमिु हनुे कभयचायीहरुराई सेवा प्रवेश 
तारीभ ददई काभभा रगाउनेछ । 

(४) कामायरमरे कामययत जनशजिको ऺभता ववकासका रालग लनमलभत रुऩभा 
तालरभको व्मवस्था लभराउने छ । 

(५) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोजजभका कभयचायीहरुको प्रलत कभयचायी न्त्मूनतभ रू 
दशराख सभभको दघुयटना फीभाको व्मवस्था लभराउनेछ । 

(६) कामायरमरे आगरागी लनमन्त्रणका क्रभभा जनशजिको सयुऺाको ऩमायप्त व्मवस्था 
लभराउनेछ ।  

(७) कामायरमरे आगरागी लनमन्त्रण सभफन्त्धी कामय गदाय प्रमोग गनुयऩने सयुऺा सभफन्त्धी 
सफै साभग्रीहरुको प्रफन्त्ध गनेछ। 

(८) वारुणमन्त्र सञ्चारनभा ऩररचाऱन हनुे कभयचायी का ऱाधग व्मजिगत सयुऺा सभफन्त्धी 
तोवकएको ऩोशाक तथा न्त्मूनतभ उऩकयणको व्मवस्था कामायरमफाट गरयनेछ । 

(९) वारुणमन्त्र सञ्चारनभा कामययत कभयचायीहरुरे /नगय कामयऩालरकारे लनधाययण गयेको 
ऩदीम भमायदा, कतयव्म तथा अनशुासनको ऩारना गनुय ऩनेछ । 

(१०) कामायरमरे उऩदपा (९) फभोजजभको कतयव्म य अनशुासन ऩारना नगने कभयचायीको 
सेवा कयाय सभझौता तत्कार खायेज गनय सक्नेछ । 

6= जनशजिको सेवा सवुवधा् (१) मस कामयववलध फभोजजभ लनमिु हनुे कभयचायीरे सेवा कयाय सभझौता 
फभोजजभको सेवा सवुवधा ऩाउने छन ्। 

  (२) मस कामयववलध फभोजजभका कभयचायीराई एक ददनभा आठ घण्टा फयाफयको कामय 
सभम ऩने गयी लसफ्टभा काभभा रगाइने छ । 

तय जनशजि अबावका कायण दैलनक आठ घण्टा बन्त्दा फढी काभभा रगाउन ुऩयेभा 
कामायरमरे लनमभानसुाय अलतरयि सवुवधा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सभम तालरका कामभ गदाय कुनैऩलन सभम खारी नयहने गयी 
जनशजि व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ । 
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(४) मस कामयववलध फभोजजभ कामययत जनशजिराई वारुणमन्त्र सञ्चारनको काभ फाहेक 
अन्त्म काभभा रगाउन ऩाइने छैन । 

(५) कामायरमरे मस कामयववलध फभोजजभ लनमिु हनुे कभयचायीहरुराई आगरागी 
लनमन्त्रणका रालग कामयऺ ेरभा खवटएको सभमभा कामयऩालरकाको लनणयम फभोजजभ जोजखभ बत्ता 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(६) वारुणमन्त्र सञ्चारनभा सॊरग्न कभयचायी कामायरम प्रलत उत्तयदामी हनुऩुने छ । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

लनदेशक सलभलत सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

7= लनदेशक सलभलत  ्(१) आगरागी लनमन्त्रणको रालग वारुणमन्त्रको व्मवजस्थत , ववश्वसनीम य प्रबावकायी 
सञ्चारनको व्मवस्था लभराउन देहाम फभोजजभको लनदेशक सलभलत यहनेछ्- 

(क) /नगयऩालरकाको /प्रभखु                          सॊमोजक 

(ख) नगयऩालरकाको उऩप्रभखु                              सदस्म 

(ग) सॊमोजकरे तोकेको कामयऩालरकाको सदस्म भध्मे १ जना     सदस्म 

(घ) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत                        सदस्म 

(ङ) ववऩद् तथा वातावयण  हेने सभफजन्त्धत शाखाको प्रभखु सदस्म - सजचव 
(२) सलभलतरे स्थानीम प्रशासनका अलधकृत प्रलतलनलध , स्थानीम स्तयभा यहेको नेऩार प्रहयी , 

सशस्त्र प्रहयीवर नेऩार , नेऩारी सेनाका प्रलतलनलध , तथा ववऩद्को ऺेरभा कामय गने सॊघ सॊस्थाका 
प्रलतलनलधराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्ने छ । 

(३) सलभलतको फैठक वषयभा कजभतभा ३ ऩटक फस्ने छ । 

(४) सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 
(क) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको रालग कामायरमराई नीलतगत लनदेशन 

गने, 
(ख) वारुणमन्त्रको सभजुचत य व्मवजस्थत प्रमोग गने व्मवस्था लभराउने, 
(ग) वारुणमन्त्र सञ्चारन सभफन्त्धभा आवश्मकतानसुाय स्थानीम प्रशासन वा सयुऺा 

लनकामसॉग सभन्त्वम गने, 
(घ) आऩतकालरन कामय सञ्चारन केन्त्रको ऩूवायधाय लनभायण य सञ्चारन गनय आवश्मक 

प्रफन्त्ध गने, 



5 

(ङ) वारुणमन्त्र सञ्चारनको रालग आवश्मकता अनसुाय अन्त्म /नगयऩालरका तथा 
सॊघसॊस्था सॉग सभन्त्वम गने । 

8= कोष व्मवस्थाऩन  ्(१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग कामायरमभा एक कोष यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा देहाम फभोजजभका यकभ जभभा गरयनेछ्- 
(क) नेऩार सयकायफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका रालग उऩरब्ध हनुे अनदुान, 
(ख)  प्रदेश सयकायफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका ऱाधग उऩरब्ध हनुे अनदुान, 
(ग)  वावषयक कामयक्रभफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका रालग ववलनमोजजत यकभ,  
(घ) अन्त्म गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका रालग प्राप्त हनुे 

यकभ, 
(ङ) सॊघसॊस्था तथा लनजी ऺेरफाट सहमोग स्वरुऩ प्राप्त यकभ, 
(च) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३)मस दपा फभोजजभको कोषको खाता सञ्चारन प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभको कोष सञ्चारन गनय कोषभा बएको आभदानी , खचय य रेखा 
सभफन्त्धी कामय प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषफाट वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन , लनमलभत 
भभयत, /सभबाय वारुणमन्त्र सेवा तपय  कामययत कभयचायीको तरफ , बत्ता तथा अन्त्म सवुवधा , 
कामयववलध वभोजजभ गनुय ऩने फीभा य आगरागी लनमन्त्रणका रालग आवश्मक अन्त्म साभग्रीहरु 
(ऩोशाक य उऩकयण सभेत) खयीद तथा भभयत सभबायभा भार खचय गनय सवकने छ। 

9= रेखा ऩयीऺण् वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कोषको आन्त्तरयक तथा अन्त्तीभ रेखा ऩयीऺण 
प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुे छ। 

ऩरयच्छेद – ५ 
साझेदायीभा वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभफन्त्धी व्मवस्था 

 

10= साझेदायीभा वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सकिने (१) दईु वा सो बन्त्दा फढी 
नगयऩालरकाको साझेदायीभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गनय सवकने छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन गदाय अनसूुची-१ 
फभोजजभको ढाॉचाभा सभझौता गनुयऩने छ । 

(३) साझेदायीभा वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन य सञ्चारनको रालग सभफजन्त्धत 
/नगयऩालरकारे सभझौता फभोजजभको ववत्तीम दावमत्व व्महोनुय ऩने छ । 
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11= लनदेशक सलभलत  ्(१) आगरागी लनमन्त्रणको रालग वारुणमन्त्रको व्मवजस्थत , ववश्वसनीम य प्रबावकायी 
सञ्चारनको व्मवस्था लभराउन देहाम फभोजजभको लनदेशक सलभलत यहनेछ्- 

(क) वारुणमन्त्र यहने /नगयऩालरकाको               प्रभखु   -सॊमोजक 

(ख) साझेदाय नगयऩालरकाको प्रभखु               सह-सॊमोजक             
(ग) वारुणमन्त्र यहने /नगयऩालरका र साझेदाय /नगरऩाशऱका का प्रभखु प्रशासकीम                 

अलधकृतहरु                                          सदस्म 

(घ) वारुणमन्त्र यहने नगयऩालरकाको ववऩद् तथा वातावयण 

हेने सभफजन्त्धत शाखाको प्रभखु     -सदस्म सजचव 

(ङ) साझेदाय नगयऩालरकाको ववऩद् तथा वातावयण 

हेने सभफजन्त्धत शाखाको प्रभखु              सह- सजचव 

       (२) सशमछतऱे स्थानीय प्रिासनका अधधकृत प्रछतछनधध, स्थानीय स्तरमा रहेको नेऩाऱ प्रहरी, 
सिस्त्र प्रहरीिऱ नेऩाऱ,  नेऩाऱी सेनाका प्रछतछनधध, तथा विऩद्को ऺेत्रमा कायय गने संघसंस्थाका 
प्रछतछनधधऱाई बैठकमा आमन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३) सलभलतको फैठक वषयभा कजभतभा २ ऩटक फस्ने छ । 

(४) मस दपा फभोजजभको लनदेशक सलभलतको काभ , कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ । 

(क) वारुणमन्त्र यहने स्थान एकीन गने । 

(ख) रागत साझेदायीको ढाॉचा य अनऩुात एकीन गने । 

(ग) जनसॊख्मा , बौगोलरक ऺेरपर य सडकको घनत्व जस्ता आधायभा नगयऩालरकारे 
व्महोनुय ऩने ववत्तीम दावमत्व लनधाययण गने । 

(घ) वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा गयी स्वीकृलतका रालग लसपारयस गने । 

(ङ) वावषयक खचयको सभीऺा गने । 

(च) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका सभफन्त्धभा  नगयऩालरका फीचभा उत्ऩन्न हनु 
सक्ने वववाद सभाधान  गने 

(छ) सलभलतका अन्त्म काभ , कतयव्म य अलधकाय दपा ७ को उऩदपा (४) फभोजजभ 
हनुेछ। 

12= कोष व्मवस्थाऩन् (१) साझेदायीभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग वारुणमन्त्र यहने 
/नगयऩालरकाको कामायरमभा एक कोष यहनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा दपा ९ को उऩदपा (२) फभोजजभको यकभ जभभा 
गरयनेछ । 

(३) नगयऩालरकारे साझेदायी सभझौता फभोजजभको यकभ उि कोषभा वावषयक रुऩभा 
श्रावण भसान्त्तलबर जभभा गनुयऩनेछ ।  

(४) मस दपा फभोजजभको कोषको खाता सञ्चारन तथा रेखा ऩयीऺण वारुणमन्त्र यहने 
कामायरमरे प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभको कोष सञ्चारन गनय कोषभा बएको आभदानी , खचय य रेखा 
सभफन्त्धी कामय प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ४ 
ववववध 

13= सभीऺा एवॊ प्रगती प्रलतवेदन्  लनदेशक सलभलतरे वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभफन्त्धी 
वक्रमाकराऩको वावषयक रुऩभा सभीऺा गयी कामयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩनेछ । 

(२) साझेदायीभा वारुणमन्त्र सञ्चारन हनुे अवस्थाभा दपा ११ फभोजजभको लनदेशक 
सलभलतरे वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभफन्त्धी वक्रमाकराऩको वावषयक रुऩभा सभीऺा गयी 
सभफजन्त्धत कामयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

14= सॊशोधन (्१) मस कामयववलधभा सॊशोधन गनुय  ऩने बएभा सलभलतको लसपारयसभा कामयऩालरकारे 
आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ। 

(२) साझेदायीभा वारुणमन्त्र सञ्चारन हनुे अवस्थाभा दपा १२ फभोजजभको लनदेशक सलभलतको 
लसपारयसभा वारुणमन्त्र यहने नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ।  

15= मसै लनदेजशका फभोजजभ बएको भालनने् मस कामयववलध ऩारयत हनुबुन्त्दा अगावै वारुणमन्त्र सभफन्त्धभा 
/नगयऩालरकाफाट बए गयेका कामय मसै कामयववलध फभोजजभ बएको भालनने छ । 

16= फाधा अडकाउ पुकाउने् (१) मस कामयववलधको कामायन्त्वमनका क्रभभा कुनै फाधा अवयोध आएभा 
सलभलतरे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा११ को उऩदपा (२) सॉग सभफजन्त्धत) 
साझेदायीभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभझौता 

 

तऩलसरका  नगयऩालरका फीचभा साझेदायीभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग  
नगयऩालरकाको प्रभखुरे वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववलध , २०७८ फभोजजभ देहाम 
अनसुायको रागत साझेदायी गने तथा देहामका शतय ऩारना गने गयी मो सभझौता गयेका छौं । 

शतयहरु  ्

१. मस कामयववलधको ऩूणय ऩारना गने ।  

२. वारुणमन्त्र तथा मसका रालग आवश्मक जनशजि य अन्त्म उऩकयण एकै स्थानभा याखी 
वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन य सञ्चारन गने । 

३. वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन य सञ्चारनका रालग राग्ने खचय लनभनानसुाय व्महोने 

(क)................. नगयऩालरका वावषयक रुऩभा रु......................। 

(ख)................. नगयऩालरका वावषयक रुऩभा रु......................। 
(ग)................. नगयऩालरका वावषयक रुऩभा रु......................। 
 
४. वारुणमन्त्र ...............स्थानभा यहने । 

५. ............. नगयऩालरकाको कामायरमरे आवश्मक जनशजि, वारुणमन्त्र य अन्त्म उऩकयण 
खरयद, लनमलभत भभयत सॊबाय य व्मवस्थाऩन गने । 

साभझौता गने् 
 

 

 

 

 

 

साऺीहरु  ्

   

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद् 
/नगयऩालरका 
 

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद् 
नगयऩालरका 
 

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद् 
/नगयऩालरका 
 

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद् प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
/नगयऩालरका 
 

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
नगयऩालरका 
 

हस्ताऺय्................... 
नाभ् 
ऩद्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
/नगयऩालरका 
 


